ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АТОН-ХХI»

Ніколи не здавайтеся – ніколи, ніколи, ніколи – ні в великому ні в малому,
ні в крупному, ні в дрібному – якщо це не суперечить честі таздоровому глузду
У. Черчіль

Завдяки нашим партнерам – клієнтам, банківським установам, приватним
інвесторам, продавцями автомобільної техніки та устаткування ми успішно
працюємо на ринку лізингових послуг 15 років.
Завдяки щоденній, наполегливій роботі ми досягли вагомих результатів та
впевнено дивимося у майбутнє.
Докладемо усіх зусиль, щоб подальша співпраця була актуальною,
взаємовигідною та довготривалою.
З повагою, колектив
ЛК «АТОН – ХХI»
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Не важливо, як повільно ти йдеш – головне що ти не зупиняєшся
Конфуцій

Наша місія:
●через інвестиції в малий та середній
бізнес сприяти зростанню добробуту
середнього класу
●створення та впровадження
конкурентних фінансових продуктів,
як запорука постійного руху вперед
та вдосконалення

Наша ідеологія:
● постійний клієнт – найкращий клієнт
● бути актуальними, впевненими в собі
● доводити все розпочате до кінця
● персональна відповідальність
● постійне вдосконалення
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Жодного разу не впасти – не сама більша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися
Нельсон Мандела

Резюме

Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Лізингова компанія «АТОН-ХХІ»

Юридична, фактична адреса

03035 Україна, м. Київ, вул. В.Сурікова, буд. 3, офіс №19

Контактні телефони

(044) 364-34-53

Адреса електронної пошти
та сайт

info@aton-leasing.com, olegr@aton-leasing.com
www.aton-leasing.com

Дата та номер свідоцтва про реєстрацію
юридичної особи, що має право надавати
послуги фінансового лізингу

16 вересня 2014 року Серія ФЛ № 539 видана Національною комісією,
що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Представництво

Чернігів, Львів

Мобільний телефон

(067) 500-82-76

Ліцензія щодо права надання послуг з фінансового лізингу: Розпорядження Нацкомфінпослуг від
13.06.2017 № 2524 (строк дії: безстроково).
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Ризикуй. Якщо виграєш – зможеш керувати, програєш – зможеш направляти
Свамі Вівекананда

Про компанію
ТОВ «Компанія АТОН – ХХI» працює на ринку
лізингових послуг більше 10 років. Протягом останніх
років, які характеризуються постійними кризами на
фінансовому ринку, компанія ЛК «АТОН -ХХI» є однією
з небагатьох, хто не зупинив роботу на ринку лізингу,
постійно вдосконалює механізми впровадження
ефективного продуктового ряду для максимального
задоволення клієнта.
Варто зазначити, що протягом останніх 3-х років з
ринку зникла значна кількість відомих лізингових
компаній, зареєстрованих іноземними фінансовими
установами та приватними особами, що відображає
загальну тенденцію фінансового ринку України. З
іншого боку, на ринку з’являються нові, агресивні
гравці, які не мають «кризового» та «після кризового»
досвіду.
Завдання нашої компанії – вміло застосувати досвід
проходження важких часів останнього десятиріччя з
одночасним дотриманням основ нашої ідеології
- оперативне прийняття рішення, прозорість та
відкритість перед партнерами, максимальної гнучкості.
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В найближчі плани компанії входить:
•розширення філіальної бази в Центральному регіоні
України;
•поглиблення співпраці з провідними виробниками
автомобільної та спеціальної техніки;
•розробка спільних програм реалізації лізингових
послуг (автосалони та продавці спеціальної техніки),
які дозволять зменшити вартість лізингових послуг
для
клієнта
та
забезпечити
повний
пакет
супроводжувальних послуг.
Також ми плануємо максимально поглиблювати
співпрацю з провідними банківськими установами та
страховими компаніями, оскільки саме поєднання
факторів надійного фінансування та страхового
покриття на вигідних для сторін умовах, дозволяють
зробити послугу лізингу конкурентною та привабливою
для нашого клієнта.
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Де б ви не побачили успішний бізнес – це значить,
що хтось колись прийняв сміливе рішення
Пітер Друкер

За 15 років ми уклали більше 1000 лізингових угод на суму понад
250 млн. грн., нашими послугами скористалися більше 400 фірм,
серед них такі відомі компанії, як:
ТОВ «МЖК-1» (м. Київ),
ВАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ЦЕМЕНТ», ТОВ «АТОМСПЕЦБУД»;
ТОВ «ІНВЕСТБУД» м. Київ –
будівництво;

ТОВ «КОМСЕРВІС – БЕЗПЕКА» м.
Київ - послуги охорони;

ТОВ «ЛЮСТДОРФ»
– виробництво молочних
продуктів;

ВАТ «СІВЕРЯНКА» (м. Чернігів),
ЗАТ «Чернігівська взуттєва
фабрика «Берегиня» –
виробництво та пошив одягу;

ВАТ «БАЗИС» (м. Чернігів), ВАТ
«ЯСЕНЬ», ТОВ «СОЮЗ», – мережі
роздрібноїторгівлі та супермаркетів;

ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА«АТЛ»
(м. Чернігів) – продаж
автозапчастин;
ВАТ «НІЖИНСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (м. Ніжин,
Чернігівська обл.)– виробництво
сільськогосподарського
устаткування та спеціальноїтехніки;
ТОВ «НІМЕЦЬКЕ ІНДУСТРІАЛЬНЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО» - (м. Київ)
– оренда та продаж будівельної
техніки;
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Працюйте вперто, але з радістю. Добиватися результату – це задоволення.
Сенс в тому, щоб це було завжди.
Д.У. Марріот молодший

ДП «Оризон -Навігація», ТОВ
«Навіс-Україна» (м. Сміла) - авіаційна
промисловість та космонавтика,
розроблення, випробування,
виробництво складових частин
наземної космічної інфраструктури;
ТОВ «Виробничо-сервісна
компанія «ФРОСТЛЕНД» (м.
Суми) - оптова торгівля машинами
та устаткуванням, дистрибуція
напівфабрикатів;
ТОВ «ДЕСЕН», ТОВ
«ПРОДІМПЕРІАЛ» м. Суми
(торгівля замороженими
напівфабрикатами)

ТОВ «КЛЄВЄР» (м.
Дніпропетровськ) - виробник
мережевих рекламоносіїв під
торговою маркою KLV;
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ТОВ «РІК» (м. Чернігів) – оптова та
роздрібна торгівля тютюновими
виробами;
ТОВ «Полімер - Технопак»виробництво пластикової тари та
посуди;
АТ «КОМЕТА» - вироби із граніту;

ТОВ «ІНТЕРХІМІ ДІАВАКС»фармацевтичне виробництво;

ТОВ «Паперовий Змій - ОПТ» поліграфія;

ТОВ «ЛКО», ТОВ «ПРОДМАРКЕТ»
- (м. Київ) – дистрибуція компаній
«ОБОЛОНЬ»;

Ми шалено працювали для досягнення своїх цілей.
Ми не відали страху і тому змогли зробити щось гідне.
М. Ібука SONY Corporation

Базові умови лізингу
Лізингоотримувач

Юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи - громадяни України, фізичні
особи – підприємці, що розташовані та зареєстровані на території України.

Об’єкт лізингу:

●Транспорт та спецтехніка (транспорт для вантажних та пасажирських
перевезень, легкові автомобілі, спецтехніка). Сільськогосподарське обладнання
(комбайни, трактори ін.);
●Обладнання (торгівельне, виробниче, поліграфічне, комп’ютерне, обладнання для
харчової промисловості та ресторанного бізнесу, ін.);
● Нерухомість.

Вид лізингу:

Фінансовий лізинг:
●Предмет лізингу обліковується на балансі лізингоодержувача і нарахована
амортизація зменшує прибуток до оподаткування;
●Лізингоодержувач отримує податковий кредит на суму ПДВ від вартості предмету
лізингу в момент такої передачі в лізинг;
● Лізингова винагорода відноситься до валових витрат;
●Предмет лізингу не може бути податковою заставою чи об’єктом стягнення третіх
осіб;
● В кінці терміну лізингу право власності переходить до лізингоотримувача.
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Термін лізингу

Від 1 до 5 років

Мінімальний первісний
внесок

Від 25% від первісної вартості майна

Коефіцієнт здороження

Від 8 до 12% в рік

Лізингові платежі

●Рівномірні (ануїтет);
● За стандартним графіком;
●Індивідуальний графік сплати лізингових платежів, враховуючи фактор
сезонності бізнесу лізингоотримувача.
●Відшкодування вартості об’єкту лізингу;
● Відшкодування відсотків (лізингової маржі) лізингодавця;
●Витрати в державних органах реєстрації (державні номери та свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу);
● Сплата обов’язкових зборів (податок на розкіш, сплата збору до пенсійногофонду);
● Повне КАСКО та ОСЦПВ на весь термін лізингу;

До складу лізингового
платежу включено:

Додаткові комісії – одноразові та щомісячні комісії відсутні, штрафні санкції за
дострокову виплату лізингових платежів не застосовуються.
За необхідністю та побажанням лізингоотримувача до складу лізингового платежу
може бути включено:
● регламентовані щорічні технічні огляди транспортного засобу;
● придбання, зберігання та заміна шин;
● адміністрування інших витрат пов’язаних з обслуговуванням об’єкту лізингу.
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Вся суть господарських операцій визначається трьома словами –
ЛЮДИ, ПРОДУКТИ, ПРИБУТОК. На першому місці ЛЮДИ.
Якщо у вас не має надійної команди, то вам мало що вдасться. (Лі Якокка)

Механізм лізингових операцій

Схема лізингу, яка пропонується потенційному клієнту, є досить актуальним
механізмом по прозорій та законодавчо визначеній оптимізації бази
оподаткування податком на прибуток та ПДВ.
Діючим законодавством передбачено, що при отриманні майна на умовах
оперативного лізингу всі суми лізингових платежів, що сплачуються протягом
строку лізингу відносяться в податковому обліку на валові затрати.
При нарахуванні ПДВ лізингоодержувач відшкодує частину ПДВ не тільки на
вартість об’єкту лізингу, а й на частину лізингової маржі, що не відбувається
при погашенні банківського кредиту.
При завершенні лізингового контракту майно викупляється за залишковою
вартістю (10-12% з урахуванням ПДВ) на будь – яку юридичну чи фізичну особу,
визначену лізингоотримувачем.
При фінансовому лізингу об’єкт лізингу знаходиться на балансі
лізингоодержувача і амортизується протягом строку лізингу, лізингова маржа
в повному обсязі відноситься до складу валових витрат.
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За умовами договору лізингу, лізингодавець виконує не тільки функцію
фінансового посередника, а і надає цілий пакет послуг, що супроводжується
при залученні капіталу – реєструє об’єкт лізингу в державних органах,
страхує майно та супроводжує страхові випадки, слідкує за проходженням
обов’язкового технічного огляду, контролює оплату необхідних податкових
зборів тощо.
За побажанням клієнта лізингова компанія може запропонувати послугу
«повного лізингу» - коли в вартості договору буде передбачено придбання та
зберігання комплекту гуми, проходження регламентного сервісного
обслуговування, придбання додаткового обладнання.
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